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»Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec.
Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.«
Anton Trstenjak

Spoštovani,
prošnja, ki vam jo pošiljamo, je naslovljena na vas, ker mislimo, da znate in zmorete
prisluhniti dijakom iz našega območja, ki izhajajo iz socialno šibkejših okolij.
Iščemo donatorje, ki bodo vsak mesec namenili 70 eur za enega dijaka iz socialno šibkega
okolja, oziroma 840 eur letno.
Zakaj pomoč preko Območnega združenja RKS Novo mesto?
Ker je samo pomoč preko humanitarne organizacije neobdavčena in ker dobro poznamo
socialne razmere srednješolcev, ki se na nas obračajo po pomoč in jo utemeljeno potrebujejo.
Med letom dijake spremljamo, jim nudimo učno pomoč in jih vključujemo v naše aktivnosti,
ki krepijo njihove humanitarne vrednote. Med šolskim letom, konec prvega in drugega
ocenjevalnega obdobja, prejmete obvestilo o uspešnosti dijakov.
Kdo so prejemniki vaše humanitarne pomoči v obliki štipendije?
Namenjena je dijakom s socialnim statusom, ki ne omogoča sistemskih pomoči (ne dosegajo
predpisanega statusa oz. cenzusa za pridobitev štipendije, ali cenzus le nekoliko presegajo).
Dijaki se večinoma odločajo za strokovno poklicno oz. tehniško izobraževanje, nekateri
potem nadaljujejo s študijem. Prejemniki se s podpisom posebnih sporazumov zavežejo, da
bodo uspešni v šoli in da ne bodo izostajali od pouka. Štipendija je za njih velika motivacija,
zato naše pogoje praviloma zlahka izpolnjujejo.
Lansko šolsko leto je 19 dijakov in dva študenta prejemalo štipendijo od donatorjev.
Praviloma en donator štipendira enega dijaka, lahko pa pomagate tudi večim. Sredstva se
praviloma nakazujejo preko trajnika pri banki, v enkratnem ali večkratnih zneskih.
Če ste se odločili postati donator, vam v prilogi pošiljamo izjavo o donatorstvu.
Veseli bomo, da jo boste izpolnili in tako pristopili k akciji. Za vse informacije smo vam na
voljo na telefonski številki: 07 3933126 (Barbara Ozimek, sekretarka).
Ali lahko srečate dijake?
Enkrat letno, praviloma v oktobru, priredimo srečanje vseh donatorjev s štipendisti, kjer
slovesno podpišete sporazum, se med sabo spoznate in poklepetate.
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.
Predsednik
Marjan Grahut
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